UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 327/SGDĐT-GDTrH-GDTH

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giới thiệu sách giáo khoa lớp 2,
lớp 6 năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở (có cấp THCS).
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 367/BGDĐT-GDTrH ngày 26/01/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo
khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.
Để chuẩn bị lựa chọn sách giáo khoa và tổ chức tốt Hội thảo giới thiệu sách
giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo hình thức trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề
nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai cho giáo viên cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở (THCS) đọc sách
trực tuyến của các nhà xuất bản đã được Bộ GDĐT phê duyệt theo đường link và
hướng dẫn (phụ lục đính kèm) trước khi tổ chức Hội thảo.
2. Chuẩn bị Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa trực tuyến
- Các trường học trên cùng xã/phường/thị trấn dùng chung 01 điểm cầu. Các địa
phương có nhiều trường học và số giáo viên đông, phòng GDĐT có thể đề xuất tăng
thêm số điểm cầu và báo về Sở GDĐT tổng hợp.
Đối với các trường phổ thông trực thuộc Sở (có cấp THCS): Mỗi đơn vị là 01
điểm cầu.
- Các điểm cầu cung cấp thông tin online trước 15h00 ngày 04/3/2021 theo mẫu
đã được đăng tải trên Google Driver và gửi qua email của đơn vị.
- Thành phần, nội dung, thời gian (dự kiến tuần thứ 2 của tháng 3/2021): Sở
GDĐT sẽ thông báo cụ thể sau.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện
nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các nhà xuất bản (phối hợp);
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH, GDTH.
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